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van de Ondernemersvereniging Diepenheim:

Fatniliehotel't Holt
Arjatax
Bellefleur
Erik Bijlsrna
Café-restaurírnt B oonk
Fa Bouwtneester
S toÍfeerderij D aalwijk
Café-restaurant D e VietsPron g

Installatiebureau Draaijer
Feestkundige Jan Eijsink
't Geveltje
Tuincentrurn De Graaf
'W'atertnolen Den Haller
Café-restaurant In de Dennen
In de Grenen l(ast
Slagerij Kastelein
Architectenbureau Henry Bettin g

Aannetn ersbedrijf Kie zenbrink
Autorijschool Koetse
Bureau voor Tekstprodukties en Publiciteit
Ilse Uijlenbroek
Pott enbakkerij Nico Nijkamp
Galerij Fija
Edelsmeden Perrier
Garagebedrijf Polman
Garagebedrijf Roessink
Pension De Akkers
Pension De Koningsknecht
Rabobank Twentehof
Cafetaria De Kroon
Haarstudio Sacha

Aannemin gsbedrijf Teela
Architectenbureau Ten Datn De Leeuw
Aannernersbedrijf Ten Thije
MBB Twente
Twente Nieuws van de\ffeek
Bouwburo Vehof
VW Diepenheirn
\X/im Rensink
Super Wegereef
De Witte Beer
Marcel'Woltednk
Schildetsbedrijf Ziel
Kapsalon Marisch
Café-restauríurt D e Uitspanning
floveni ersbedrij f \Ventink
'\P'oonservicewinkel Van der Kolk

Beste Diepenheimers.
Dogtroep is begonnen!

Maandag 14 juli streek Dogtroep neer op het

sportcomplex De Koppel. Het feest begint ntr

echt. Niet alleen de leden uan Dogtroep heb-

ben er zin in, ook alle urijwilligers die hand-
en spandiensten uerlenen of die deel uitmaken.
uan de twee koren die tiiden.s de uoorstellingen

optreden.

In deze tweede nieuwsbrief in het kader uan het

project Dogtroep in Diepen.heim brengetx LUii Lt

7p de hoogte uan de laatste ontwikkelingen.
Ook nu willen wij de Ondememersuereniging
Diepenheim nogmaals bedanken. De Onderne-
mersuereniging sponsort deze Dogtroeqs-nieuws-
t'.*:,'*",,,,,,,,:::i..:::::;i:::::::::::::::::::::::::::::::r::.::::::: 

Harríe ten Dam,
uo or zítter Ku ns tu ereniging D i e p e nlrci nt

Kom gerust kiiken bii de opbouw

De handen uit de Íïrouwen!
Niet alleen de achttÍen leden van Dogtroep,
maar ook tal van vrijwilligers uit Diepenheim
en omgeving zijn sínds maandag druk in de
weer om de nieuwe reízende voorstelling van
de Amsterdamse kunstenaarsgroep voor te
bereiden of te helpen voorbereiden. Zoals u

vorige week ook in Tubantiaflwentsche Cou-
rant heeft kunnen lezen, wordt de voorstelling
voor een groot deel ter plekke ontwikkeld. Uit-
gangspunt is de tribune, die de vorm van een
hoefijzer krijgt. Vanuit die vorm en de omge-
ving wordt verder gebrainstormd.
Het resultaat ziet u al heel snel:
op 7 augustus is de eerste voorstelling.

Àangezien het om try-outs g at, z.i er gedr'trende de voor-
stellingen nog aardig gesleuteld rvorden aan het idee, zodat

op de laatste voorstellingpdag de uitvoering er :rnders zal uit-
zien d.en op 7 augustus. En hoe ze tijdens de prernière op

Oerol '98 op Tenchelling rvordt neergezet, kan ook rveer

heel anders ziin. Komende vooriaar gaat Dogtroep n:rttelijk
naar Israël om verder aan de perfonrtance te rverkeu.

'Kun je dan wel iels venvachten van <le voorstelling ir-r Die-
penheinr', zo was een vraag, afgelopen zaterdag gesteld in de

uitzending van Reggestad Ra<lio. Natuurliik! Try-outs ziin

vaak een lust voor het oog. Bi-i klinkende nuneu ste:tn triet

voor niels de belangstelleu<len itr <le rij voor een kaartje,

zoals nu ook brj Dogtroep. In de eerste trvee rveken van <1e

kaarwerkoop zijn de toegangsberviizerl voof de voorstellin-

gen op vrijdag en zaterdag al biirn uiwerkochtl
Terug rnar de opbouw. Bent u geïnteresseerd, ea d:ur gentst

een kijkje nemen. Dogtroep heeft rlaar alrsolttut qeetr rrtoei-

te mee. Integendeel.
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Tentoonstell i ng Dogtroep

U kunt in de kelder van de Kunstver-
eniging nog steeds de tentoonstelling van
Dogtroep bekÍjken. De kleíne expositie bestaat
uit foto's en uit enkele kostuums, die Bri Bo-
venschutte ontwierp voor de voorstellingen
van Dogtroep in Groningen.

ln weekeinde al biina uitverkocht

Kaartverkoop Dogtroep
loopt uitstekend!

De kaarwerkoop voor de try-ouls van Dogtroep loopt uit-
stekend. Met name van heinde en verre hebben velen zich

alvast verzekerd van een toegpngpbewijs. Wie in de week-

einden de voorstelling wil bijwonen, moet snel zijn om nog

een kaartje te bemachtigen. Voor de doorde'rveekse uiwoe-
ringen zijn er nog redelijk wat plaatsen vrij.

Nog even ter opfrissing: de kaarten kunt u kopen bij
de Diepenheimse WV en bij de VVV Enschede.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met <le

VWIT 351622),en mct dellof van Twente (T 352696).

No g enkele vrijwilligers
gezocht!

Diepenheim toont zich ook nu weer van haar
beste kant. De oproep om als vrijwilliger mee
te werken aan de Dogtroep-optredens heeft
velen in beweging gebracht. We kunnen nog
wel enkele vrijwllligers gebruíken. Ten eerste
voor las- en timmerwerkzaamheden. Wie
daarin geïnteresseerd is, kan bellen naar de
Kunstvereniging Diepenheim: T 352 1 43.
Daarnaast zijn nog enkele mensen nodig die
bardienst willen draaien in de Spiegeltent.
Kandidaten hiervoor kunnen bellen naar Han-
nje Broekhuizen:,T 351978 of T 352482.

Enorme interesse voor koren

Velen zingen rree
Ínet Dogtroep

LIet lijkt eind juni even spannend: komen er rvel genoeg

aanmeldingen binnen voor de twee koren die Dogtroep wil
inzetten tijdens de voorstellingen? De ongerustheid blijkt
overboög. Uiteindelijk melden zich zo'n vijftig zangers en

zangeressen, van wie het merendeel ondanlis de zomerva-
kantie in <le eerste u'eek van juli auditie kan doen. Jos
Zandvlíet, componist van Dogtroep, geniet. Velen gaan aar-

zelend de grote zaal van het Cultureel Centrum binnen,
maar komen er enthousiast weer uit. Jos ook, bijvoorbeeld
toen Marianne Oude Lenferink, spontaan komen binnen-
waaien, haar stem laat horen. ''Wat een talent! En zij doet er

nieLs mee? Zij moet in een koor', is rle reactie van Jos, die

Marianne ter plekke garandeert van een plek in één van de

koren. Op haar beurt stuurt ze echtgenoot Theo ook even

langs. Het resultaat: hii kan haar tiidens de optrederx gezel-

schap houden. En zo zijn er meer DieperrJreirners die straks

te horen zijn tijdens de voorstellingen. Er zijn trvee koren
van elk achttien leden die bil toerbeurt optreden.

Jos voorspelt dat we straks in Diepenheirn rveer een eigen

koor hebben. 'Als mensen de srnaak van zingen te pakken
krijgen, willen ze het bliiven doen'. We ziin benieurvd.

De voorstellingen
De serie voorstellingen van Dogtroep begint op 7 attgttsttts.

Vervolgers zijn er dagelijks uiwoeringen, behalve ol, zondag

en maandag. De aanvangstijdstippen verschillen. Tttsseu T en

16 augustus starten ze om 21.00 ullr, tussen 19 en 30 augus-

tus om 20.30 uur en in <le laalste rveek vart se;rtember orn

20.00 uur. Die laatste week van september is uog niet zeker.

De beslissing of ook dan try-ouls ziin, wordt binneriliort ge-

Expositie
Berlinde de Bruyckere

In de KunsWereniging is nog de hele zorner de tentoonstel-
ling van Berlinde de Bruyckere te zien. De kttustenares

heeft een installatie gemaakt, De Slaapzaal genoemrl,
waarÍnee zii twee werelden heeft geschapen: die vau <lag en

nacht, van waken en slapen. De r,vereklen ziin strikt geschei-

den. In de ene kunt u binrreríogren in de andere niet. Iu de

eentgenoem<le speelt het gelvone leven zich af. De an<lere

wereld is een hoge, vrijrvel verduisterde sch:rcht, rvearin rvij

alleen kunnen kijken. Wij zien <Lear bedden, be<lekt rnet ste-

pels 'aangevreten' <lekens. De enige ver'lichting komt van

vijf peertjes, die op de bedden schilnen. De bedden staen op

een wateroppervlak, dat dienst rloet als spiegel voor de toe-
schouwers. De dekens zijn als door een virus aangevreten,

een 'virus' dat uitstekend kan aarden in de <lonliere, vochti-
ge omgeving. De toeschouwers ziin echter veilig. Zlj hoe-
ven de 'besmette' ruimte niet te betreden.

De expositie is tot en mot 7 september dageliiks
te bezichtigen. Zondags tot en met vriidags van
12.OO tot 17.OO uur en zaterdags van 14.3O tot
í7-(X) uur-

Agenda
Donderdag 7 augustus:
Start voorstellingen Dogtroep
De Koppel,21.00 uur.

Zondag 7 september:
Lezing door Berlinde de Bruyckere
Kunstvereniging, 1 6.00 uur.
Entree: f 5,-, leden t 2,50.

Zaterdag 20 september:
Opening tentoonstelling Charl van Ark
Kunstvereniging, 1 6.00 uur"


